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„G Y BAL WAHAZAR" ( l 92 I) 

Podobnie j:ik Oni i iepoJległuśC trójkqtow, Gyubal Wahazar, czyli Na przełę
czach bez sensu, przcdsrawi :i p rzerażający obraz przysz łej zmechanizowanej rze
c7.ywi s tości po lirycznej. Równi ż podobn ie jak dwa poprzedn ie u twory, dramat 
ten . po raz pierwszy opu bl ikowany w 196~ roku, a wystawiony w 1966, był cał
kowicie nic wany z3 życia au to ra. Zatem współcześni Witkacego nie znali jego 
najwyższych osiągnięć dramaturgicznych. a nawet gdyby się z nimi zetknęli, jest 
mało prawdopodobne, że by widzowie początku lat dwudziestych dostr1.egli w da
lekosiężnych prognozach społecznych zawartych w tych sztukach coś więcej n iż 

nierealn ą bzdurę. 

Gyubal Wahazar jest bowiem czymś o wiele drastyczniejszym i śmielszym niż 
wszelkie dotychczasowe próby Witkacego. Dramat Oni ukazywał barwne błazeń
stwa grupy orygi nał ów. którzy dopiero zapowiadają nadejście epoki absolutnej 
mechanizacji, iepudleglośc' trójkątów zawierała szkicowy obraz dwu dziwacz
nych sekt ideologicznych , stanowiący niejasne tło bJrdziej tradycyjnej opowieści 
o artyście i jego romansa h, natomiast Gyubal Wahazar rozgrywa się w państwie 
dyk tator ki m przyszłości, gdzie z ostało przemocą wprowadzone powszechne 
szczęście na modłę mrowiska czy ula. Organizowanie przez władze nowego spo
rccz ństwa i zarządzan ie nim jest właściwym tematem sztuki. 
Obejmując ponad trzydzieści postaci oraz wielki tłum petentów z różnych 

warstw społccrnych Gy u bal jest największym dziełem scenicznym Witkacego, jak 
również jego naj bardziej proro zą sz tu ką polity czną , skoro przewiduje obłędne 
mechanizmy i ob l ąbnych pr:tywódców systemów totalitarnych, które miały 
wkrótce pow~tać w Europie. Ponadto w sz tuce-tej Witkacy po raz pierwszy zasto
sowa ł zupełnie nową i or g inalną formę drama tyczną dla przekazania tej przera
żającej wizji przyszł aś i. 

Dramaty prze dstawiaj ące utop ijne lub antyutopijne przyszłe światy swój sche
mat narracyjny zawierają zwykle w staroświeckiej akcji, a tradycyjna psychologia 
służy za podsta wę kszt a ł towania postaci, które mówią i zachowują się właściwie 
niemal tak samo jak przeciętni ludzie dzisiejsi. Na przykład w R 'R napisanym 
w tym samym roku co G)ubal , Karel Capek swój obraz zmechanizowanej 
przyszłości zawiera w popularnej kombinacji dziewiętnastowiecznego melodrama
tu i dramatu idei. Natomiast Witkacy odrzuca zasady dramaturgii przyczynowej 
i dyskursywnej i posługuje się odkryciami nowoczesnej wiedzy, zwłaszcza fizyki 
i matematyki, w celu stworzenia płynnej formy dramatycznej zdolnej do oddania 
złowrogich technik totalitarnego ustroju i jego radykalnie nowych poglądów na 
naturę ludzką jako na coś całko wicie poddającego się kierowaniu i modelowaniu. 

Trafnie nazwany Nieruklidesowym dramatem w czterech -aktach. Gyubal Waha
zar jest pomyślany i zbudowany stosownie do teorii względności Einsteina i geo
metrii nieeuklidesowej Gaussa. Dzięki temu autor jest w stanie stworzyć coś, co 



naz wa rzeczywi. !ością polityczną „sześciowymiarowego kon t.illuum"; inaczej 
mówiąc, wyobraża sobie przyszły totahtaryzm jako św iat nieokreślen ia i nieustan
n eh przeobrażeń, oparty na wskazaniacn nowoczesnej nauki. Trzy ł a ta późn iej 

w ar1ykule o literaturze, rewolucji i entropii 1924) rosyjski pisarz modern i
styczny, Jewgienij Zamiatin, wypowiadał się jako rzecrnik doskonalszego reali
zmu nieeuklidesowej formy szruki, uderzająco podobnej do formy nadanej 
Gyubalowi: 

„Tak nauka, jak i sztuka - rzu tują świat na jakiś układ współrzę dny ch . Różno

rodność form - to tylko rzecz zró7..n icowania współrzędnych . Wszelk ie formy 
realistyczne -- to rzutowanie na pł askie, nieruch ome wspó łrzędne świ a ta euklide
sowego. W naturze tych współrzędnych nie ma, tego ograniczonego nie ruchome
go świata - nic ma, to umowność, abstrakcja, nier~ałność." 
( ... 

Takie w łaśn ie rzutowanie na „pędzące krzywe płaszczyzny" czy też 

wspó łrzędne nieeuklidesowe osiąga Witkacy w Gyubalu Wahazane drogą skrzy
,wicnia i zn iekształcenia. Jednocześnie autor rozwija swoje badania mitu i magii 
jako rzeczy vi tych źróde ł władzy w spo ób zapoczątkowany w Metafizyce dwu
gluwegv cielęcia. W sześciowymiarowej rzeczywistości Gyubala Waha:zara prymi
tywm: wierzenia ł ączą się z nowoczesną wiedzą i tworzą razem mc tapo li tykę 

o nieskoriczonych możliwościach, zagrażając temu, co od czasów renesansu czł o
wiek uważał za swą najświetniejszą p~1spektywę. Superindywiduałis ta Wahazar 
u świadamia sobie, że wszelka indywidualność musi być zlikwidowana w nowej 
cpo e kolektywizmu. 

Fan ta tyczne narracje antyutopijne zwykle koncen trują ię na znę kanych ofia
rach u)II ju totaJitarncgo i opisują ich walki o prowadzenie norma lnego ludzkiego 
życia - najczęściej reprezentowanego przez romantyczną mi ł ość - wbrew 
przygniatającej uniformizacji , natomiast ośrodkiem Gyubala Wahazara jest sam 
dyk tator i jego stosunek do własnego ludu . Zamiast po prostu u kazać nowy sy
stem z punktu wiclzema tradycyjnych wartości humanistycznych jako bu dzące 
o d razę zwyrodn ienie, autor :.Gagłębia się w działan ie mechanizmu dyk tatury 
i pr1edstawia na scenie ści łe związki łączące uciskającego z uciskanym, związki 

mające swoje źródło w zmieniających się dążeniach ewolu ującej natury ludzkiej. 
Człowiek przyszło 'ci nie chce ani nie potrzebuje wolności du cha - musi by ć 
przeobrażony w działającego celowo owada w c lu osiągnięcia bezrozumnej 
szczęśliwo ści , znanej tylko członkom najbardziej prymitywnych szczepów w pre· 
his torii. 

Skoro dawne pojęcia ludzkiej samorealizacji okazuj ą się p rzestarza łe , normą 

w r;yubalu Wahazarze ~taje się IO, co groteskowe i potworne . Ogląd any z tego 
punktu widzc11ia przerażający despota jest natchnionym prt.ywódcą i ojcem swoje
go ludu, a t akże świętobl iwym męczenn ikiem, gotowym po świę c i ć ię dla dobra 
ogó łu. Tyran z.mienia się w ofiarę, kiedy absolutny władca zaczyna rozumieć, że 



mu i d źwigać rzemię za wszystk ich i poświęcić siebie dla do bra pańs t wa. 

<...) 
W sztukach Witkacego istotnymi dziedzinami ludzki j działalności są - w po· 

rzą Jku od najgłębszej do najbardziej powierzchownej - dociekanie fi lozo fi czne, 
tw ór czość art styczna, popę d seksualny i walka fizyczna. Wszystkie stanowią 

wyraz oJwiecznego ludzk.icgo zmagania się z istnienie m. Jedna.kle we współcze

snym świecie 7.y i e . taj się coraz bardziej zuniformizowane i wydane na pastwę 
śmierte l nej nudy i nie ko11czącego się oczekiwania. W zautomatyzowanym świecie 
<iyubala Wahazara czekanie na jak ii.: ś wydarzenie staje s ię zwyk ł ym losem czł o

wieka. 
,.W pickJe nic ma żadnych mąk. Tam tylko czekają. Piekło jest jedną wielką 

pocz kalnią" - mówi jeden z peten tów w pierwszym akcie a ze brani wspominają 
o czekan iu tygodnia mi czy na we t miesiącami. 
( ... ) 

W świecie dramatów Witkacego, gdzie każda warstwa uciska niżej od niej tają

cą , istn ieje wznoszą ca ię hierarchia u isku , począw5zy od indywidualnego przez 
społeczny aż do kosmicznego. awe t nad naj wyższym gnęb iciel m wyczuwa się 
obecność kogoś jeszcze wyższego, go towego tamtego pognę bić - są to albo ta· 
JCrTUl iczy On i, którzy rządzą świ atem w tajnym spisku, alb o jeszcze bardziej tajem
nicry O , naj wyższy gnę bi cie l wszech 'wia ta. 
( ... ) 

Niecuklide owy dramat Wi tkacego rozgrywa się „na prze łęczach bezsensu" , 
gdzie przy· J a l udzkość balansuje nad przepaścią . W Gyubalu Wahazarze autor 
uka:w je rozległą panoramę ni ustannych przeksztalce ń osobowo · ci ludzkiej . 1ie
mal w tym samym cza ie Luigi Pirandello w sztukach Sz6<-' postaci scenicznych 
w poszukiwaniu autora (1 92 I) i Henryk i V (I 922) odkrywał proteuszową n a turę 

jc:J11() tk() wej psychiki. Podohnie jak boha terowie Pirandella Gyu al jest oszoł o

miony wic lo~c ią osobowoś i, ak utra ta tożsamości w dramatach Witkacego 
S.ly bko przen<.isi się z p ł aszczyzny osobis tej na spo łeczną, a nawet bio logiczną. 
Mechan iczn a metamorfoza rozprzes trzenia· s ię na ca łe sp oł 'CZcństwo i wkrót ce 
ogarn ia ca ły ś ·at. „W innych pań twach zaczyna się ten sam pr~c rót'' - info r
muje dr Rypmann, g łówny wykonawca rewolucji nauk wcj . Śmierć WahJ7ara. 
oczi.:ki w:ma przez wszystkich o<l początku sztuki, wła "ciwie niaego nic zmienia 
i nic przynosi żaJncj ulgi . Te same nic nie znaczące p rzekształcen ia będą się nadal 
odbywa ły bez Jego Je dyn ości, która nie jest już potrzebna do gład kiego funkcjo
now:rnia maszynnii. Rewolu cje mniejszego kali bru st ają si ę t rwałym skl adnikicm 
rze czywis tości. M ożna acz · kiwać dalszego zwyrodn ienia. 
(. .. ) 

Pom1ca jąc nie mal ca łkowicic tradycyjną akcj ę , cha rak tc rystykę psychologicz
ną i racjon a lną motywacj ę , Witakcy nadaje sz tuce płynną budowę właściwą ma
rzeniom sennym. Szybko zmieni ające się obrazy przepływają, s t a piają ię i roz-



pływają, ale każdy 7.C sk ł ad nik ' w tego kalejdoskopu jest jasny i ostry. Kontrasto
wy rysunek i zdecydowana sy lwetka n adają naj bardziej niewyobrażalnym szcze
gółom przejrzy s tość koszmaru sennego. Od pierwszej chwili postaci są zdecydo
wanie określone zewnęt rzn ie i odciskają się w pamięci - jak w komedii dell'arte 
czy ei cnstcinowskiej sztuce filmowego tworzenia typów - przez szczegółowe 
okrc 'lenie kostiumów kolorów, ksz t a łt ów, wyglądu zewnętrznego i sposobu 
mó wi1.:n ia. 

Częste powtórzenia, z odmianami, wszystkich drobnych fragmentów kompozy
cji nadają życie znanym, choć zagadkowym słowom i gestom i spajają je w złożo
ną całość. 

(. .. ) 
W swojej praktyce dramaturgi cznej Witkacy idzie znacznie dalej w próbach 

przywróc..:nia teatrowi wymiaru magi cznego, z którego ten zrezygnował na rzecz 
nauki. W (;y ubalu Walwzarze udaje się mu wytworzyć nowy mityczny świat z po
łączenia magii i nauki. Zamiast ożywiać martwe mitologie i obrzędy z przeszło
ści polski dramaturg w swojej wi zji przyszłości przedstawia ceremonie urzędowe, 
protokół biurokratyczny i kulty religijne i naukowe stosowne do mającego zapa
nować systemu społecznego. Z takiego małżeństwa prymitywnych wierzeń z no
woczesną pseudonauką i techniką wyrastają potworności totalitarnego państwa 
przyszłości . 

Jako portret po twornego tyrana G'yubala Wahazara można porównać z dwoma 
in:iymi europej skimi dramatami ua temat dyktatorów L'Empereur de Chine 
Gcorgesa Ribcmont-Dessaigncssa i Ubu królem Alfreda Jarry'ego. W liście z l 927 
roku do przyjaciela, Edmunda Wiercińskiego, dyrektora Teatru Nowego w Pozna
niu. Witkacy wymienia obć:I '.c dramaty jako znakomite dzieła sceniczne i z entu-
1'.jazmem zachęca do w stawienia ich w Polsce (choć nie może sobie przypomnieć 
nazwiska Jarry'ego). Możliwe, że Witkacy znał te dwie sztuki znacznil! wcześniej 
i pod ich bl'zpośrednim wpływem pisał Gyubala Wahazara, choć L 'Empereur de 
01ine , nap isany w 1916 roku, został opublikowany dopiero w marcu 1921 roku, 
na pół roku przed datą uko1\czenia Cyubala. Podobieństwo wizji i techniki mię
dzy tymi utworami jest w każdym razie uderzające i pouczające. 
( ... ) 

Zarówno Ubu, jak i Gyu b~l stanowią przykład prze rażających, choć niedo
rzl!cznych konsekwencji sprawowania absolutnej władzy z absolutną dowolnością. 
Ale gdy tłusty i tchórzliwy mkszczan in Jarry'ego jest bezwstydnie odrażającą, 
konsekwentnie uformowaną i n iecl a s tycrną ku kłą daleką od heroizmu, nadczło
wiek Witkacego staje si ę przl!rażającym au tomatem tylko z powodu swojego 
szczerego życzenia, aby wyjść poz a siebie i stać się prawdziwie wielkim. Gyubal 
Wahazar jest Królem Ubu intelektu, rLądzonym przez własne władze psychiczne, 
a jego groteskowość ma charakler ideologiczny, a nie fizjologiczny. 

Cały szereg kolejnych nowoczesnych dyktatorów i dyktatur doby współcze-



ncj jakby n:iśladowało sz tu kę Witkacego. Nieustanni przypominamy sobie traf
no ść poglądu pisana na dzia ł anie umy słowości totalitarnej . Dzięki całkowicie 
halucynacyjnej naturze stw r7 oncj w nim antyutopijnej rzeczywistości dramat 
Wit kacego skupia aluzje do wielu r óżnych czasów i miejsc. Jego proroctwa miały 
się j •szczc speł n ić. 

Za l ożcn ie Zamiatina, że nieeuklidesowe rzutowanie na pędzące krzywe pł asz 
czyzny JC St bez porównania bliższe istocie rzeczywistości niż konwencjonalny 
re ::tl 1zm, zostało zweryfikowane przez fakt, że nienaturalistyczny wizerunek 
Gyubala Wahazara i _1 ego dworu okazał się uderzająco dokładnym portretem 
Adolf~ Hitlera i jego otoczenia. Jak pisze życzliwy mu zwolennik , Albert Spcer, 
w sw01ch Wspomnieniach. hihrer posiadał wiele cech wspólnych z Jego Jedy
no ścią . 

Zarówno lli!lcr, jak i Wahazar mieli okresy przypływu aktywności, po których 
na stępowało znużenie i senność , ujawniali skrajną drażliwoś ć i łatwo popadali we 
wściekłość, wybuchali wrzaskiem i obelgami. Obaj przechwalali się swymi stalo
wymi nerwami, ale mieli na ogół skł onno ś ć do wahań. Obaj wierzyli w znachor
stwo,_ nicu ta nnie troszczy li się o swoje zd rowie i pili tylko wodę mineralną. Obaj 
wyrazali pogard ę dla kobiet i przypi y wali sobie chełpliwie magnetyzm seksualny. 

Podo bnie jak Wahaz::ir, Hit ler układ ał specjalne programy wychowawcze dla 
młodzieży, tworzył pseudore ligijny ceremoniał życia dworskit!go, objawiał dyle
tanckie zainteresowanie dl a wszystkich najdrobniejszych szczegó łów swojego pa
nowarna 1 rzqdz i ł bet.plan owo , na za aJz ic odruchów geniusza. Zarówno prawdzi
wy przywódca nazistów, jak i wyobraźniowy dyktator Witkacego byli n ieskończe
nie podejrzliwi i g:u d7ili swoimi zagranicznymi n aśladowcami. Obaj roztkliwiali 
się nad poświę eniami , jakich dokonywali dla dobra swojego narodu, odczuwali 
ca I kowite odosobnienie i poszukiwali zrozumienia i oddania w najbardziej nie
prawdopodobnych sy tuacjach. A przede wszystkim i Hit lcr, i Wahazar wydawali 
s ię tym'. _którzy ich znali, nieu chwytnymi i niematerialnymi, z gruntu niepozna
walnymi istotami, zam kającym i w sobie nie skoń czoną ilość jaźni w jednej tajem
niczej osobowości. 

Żaden konwen CJOnalny dramat realis ty czny nic mógłby uchwycić osamotnie
nia , poczucia zawodu i męczeństwa, które przeżywa totalitarny dyktator, takjak 
to ezyrn Wahazar przy pomocy środków wy łącznic nieeuklidesowych. Witkacy 
og l ąda ł dwudziestowiecznego tyrana w sześciowymiarowy m kontinuum i zabrał 
nas do komór jego serca. 

We wrześniu I CJJCJ, kiedy Wit kacy popełnił samobójstwo, był już poza kręgiem 
za in ten.:sowania publiczności, a jego dwie g łowne powieści i S7L'ŚĆ ogłoszonyd1 
sztuk bylo zapomllianych i ni c zna.nyd1 poza ścisłym kółkil:m przyjac i · ł i zwo
lcnników. Nic nalcż Jł do żadnego prądu lite rackiego ani nie założy ł zkoły 

dram:itopisarskiej . nie pozos tawił wię c na ' la<lowców ani uczniów, którzy konty
nuowal iby jego pracę i popularyzowali idee. 

Kariera pisarsk:i Wit kacego L.a.k ończyła się oczywis t ą kl ęską. Autor Kurki WuJ· 
11ej i ienasyce nia nic zu la ł za:i pro bow:rny w kraju i nic był nawet znany za 
gran iL·q. Nicpr:1yjazna kry tyka wy ś111iew 0łła, a na s tęp nie przcmile7ała jego osiqg· 
n ię cia twórcze . Nawe t w lat ach dwudziestyd1 . kic ly hy ł źródłem skandali 
i prL.edmiOtt" Tll sporów, jL'go po wid ci nic miały wielu czytelników ani widzów 
jego sz tuki , których wi ększ o ść nic hy ła opu blik wana ani wy stawiana. 

Ws kutek katas trofalnych wyda rzeń hi · 01ycznych v.rydawało się nieprawdopo
dobne , aby tak skrajnie oryginalny artysta mog ł stać się kiedykolwic k kimś wię · 
cej n i ż tylko tragiczną o fiarą czasów . Wo na i okupacja łlitlerowska oraz ich n astę 

p~twa spr awi ły. 7.e t wórczo ść Witk:iccgo nie wywo ł3 ł:.I wię ksze go zainteresowania 
w Polsce w pierwszym okresie powojennym. Twórca S;;ewcuw niejako sam p :idł 

ofiarq zarych sił mechanizacj i, pm;d którymi wielokrotnie os trzegał. 

kdnakże Witkac y, jak przedtem "te nd hal, spodziewał się uznania dopiero 
w przy szłości i przewidzia t ze rnamicnu ą dokładnością swoje tryumfolnc wynie
sienie po śmierci .. a wyrazist ym ciemn ocze rwonym au toport rc cic namalow;rnym 
w !931 roku zamic :c i ł pod S\ oim podp ise m nota t kę : „ a wy s tawę p o śmintną 

w 1955 roku." Historia spros tała wy zwaniu i spcłn ila zapowied ź . J~ k ktt.iryś 

z jego bohaterów, Wi tkacy powrócił ze św i a ta zmarły ch . ahy cieszyć się nowym 
7.yc it' m. 
( ... ) 

Wi tkacy nie wywarł bezpośre dniego wpływu - okaza ł się nicmoiJiwy do 
n aśladowania. Natomiast n a rzu cająca s i ę obccn o~ć jego dzida i legenda jt:go oso
by posłuży ł a w Polsce za wzór nieograni v,w nych moż li wo śc i teatru nierealistycz
nego opartego 113 wyobrażni i wyzwolonego od s t ~ rcotypów psychologic,rnych 
i fahuJ3rn ych. owe pokolen i::i autorów. artystów i widzów tea tra ln ych odkryły, 
że takie L. tu ki, jak Wariat i zakonnica, Oni. Kurka Wodna, Matka i Szcwc:v 
wyprzL·dziły o prawic p ół wick u rotlz :ij wr aż liwości ch a.r:ikteryst yczncj dla okresu 
powojennego i zapowic<lziały wiele g łówn eh temat ·w i nowatorskich technik 
no wego tea tru europcjskiL'go la t pięćdzic~ i ąt ych i zdćdi' iesiątych. 

Witkacy wydaje s i ę współcz e snym nam i przemawia bet.pośrednio do 
wspó ł czesnośc i dz i ęki szczegó lny m w łaściwościom swojej wyobraźni d r:11natur
giczncj , które umożliwiły mu wyjście poza ~woją epokę i wniknięcie w dwoi~to ~ć 

i rozszczepienie wizji świ::ita charakterystycznej <lla na zych czasów. 

Daniel C. Gcrould, 
fr;ig1m:n ty bi<jl:ki 

Stanisław Ignacy Wi!/.;ie wicz foko pisarz 

Pl\\ 1981 
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